Ata n° 94
Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de mil novecentos e quarenta e oito, às
nove horas, na Sala das Sessões, no Salão nobre da Prefeitura Municipal, com a
presença dos seguintes srs. vereadores:
Waldomiro M. Pereira
[fl.81]
Rubens F. Souza
Francisco Braulino de Souza
João Frederico Feyh Filho
Fredolino Schneider,
reuniu-se a Câmara Municipal de Taquari, sob a presidência vereador Waldomiro
Mercio Pereira e secretariada por mim, Rubens F. Souza.
Verificado numero legal de representantes, o sr. Presidente abriu a sessão.
Foram designados pelo sr. Presidente, os vereadores Francisco Braulino de Souza e
João Frederico Feyh Filho, para integrarem uma comissão para conduzir ao recinto o
suplente convocado Fredolino Horn, digo Fredolino Schneider.
Prestado o compromisso, foi o sr. Fredolino Horn empossado no seu cargo.
Passou-se a leitura do expediente, que constava do seguinte:
Of. n° 43/948, do sr Prefeito, que envia projeto de lei, concedendo abono provisório às
professoras municipais padrão 1 e 2.
O vereador Rubens F. Souza pede a palavra para apresentar requerimento verbal
solicitando vistas do seguinte expediente:
Requerimento de Almerindo Flores da Silva;
Requerimento de Wilson Lima;
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Of. n° 42/948, do sr. Prefeito, com o respectivo projeto de lei;
Of. n° 43/948, do sr. Prefeito, com o respectivo projeto de lei;
Consultada a Casa, foi o requerimento deferido concedendo-se um prazo de 5 dias
Passou-se a discussão da matéria em Ordem do Dia:
Foi aprovada a indicação da Camara de Santa Maria, no sentido de que esta Casa
encaminhasse ao Exmo. Sr. Governador do Estado e à Assembléia Legislativa
Estadual, uma moção, com a urgência que, digo uma moção solicitando a concessão,
com urgencia que se faz necessária, do abono de Emergencia ao funcionalismo
estadual.
Entrando em discussão o requerimento de Veronica Joaquina de Souza, ficou
resolvido que a Camara só poderia tomar conhecimento do caso em fóro, em grau de
recurso. O sr. Presidente mandou que fôsse o requerimento ao Executivo.
O sr. Presidente designou, para a Ordem do Dia da próxima sessão, o seguinte:
[Ilegível], digo, indicação n° 23, da Câmara de Itaqui;
Balancetes da Prefeitura, realtivos ao mês de abril.
Às doze horas o sr. Presidente
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encerrou a sessão. Eu, Rubens F. Souza, a escrevi. Ressalva: onde digo Fredolino
Horn, leia-se Fredolino Schneider. Eu Rubens F. Souza, a escrevi: Waldomiro Mercio
Pereira, João Frederico Feyh Filho, Francisco Braulino de Souza, Fredolino Schneider.
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